
drukwerk en webdesign

AANLEVERSPECIFICATIES ALGEMEEN

Visitekaartjeshouders

• Tekst in het ontwerp altijd omzetten naar contouren/outlines.
• Witte bedrukking is mogelijk bij tampondruk.
• Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk 

(‘overprint’) staan. Wit op overdruk wordt niet afgedrukt!
• Maak het ontwerp met een professioneel ontwerpprogramma, zoals Adobe of 

Corel. Maak nhiervan een pdf met profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden als 1 laag 
aanleveren.

• Het bedrukbare oppervlak leent zich niet voor complexe opmaak als uitgebreide 
teksten met kleine letters of foto’s.

• Het aan te leveren formaat is gelijk aan het bedrukbare gedeelte. Er is dus geen 
afloopgebied. 

• Bestand zonder printmarkeringen (snijtekens e.d.) aanleveren.

Tips voor tampondruk (standaard en luxe houders)
• In het ontwerp maximaal 4 PMS-kleuren opnemen. Dit in 100% van de kleur. 

Er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden 
gedrukt.

• Lijnen niet dunner maken dan 1,5 punt ( 3 punt voor diapositieve lijnen)
• Tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters minimaal 10 punt).
• Gebruik alleen vector en dus geen pixelafbeeldingen. 
• Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen. Dus geen 

objecten over elkaar heen polaatsen.
• Het drukoppervlak is rond met een doorsnede van 50 mm. Bij een ontwerp met 

een volvlak rekening houden met deze ronding.

Graveren (standaard houders)
• Het is niet mogelijk om kleuren te graveren. 
• De gedeeltes die niet worden gegraveerd behouden de kleur van de gekozen 

visitekaartjeshouder.
• Maak het ontwerp op in 100% zwart. Verlooptinten en percentages zijn niet 

mogelijk.
• Lijnen niet dunner maken dan 1,5 punt (3 punt voor diapositieve lijnen)
• Tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters minimaal 16 punt).
• Gebruik alleen vectorafbeeldingen en dus geen pixelafbeeldingen. 
• Het maximaal bedrukbare oppervlak van de visitekaartjeshouder is 88 x 50 mm. 

Het ontwerp wordt +/- 2 mm van de boven- en zijkant gepositioneerd.



WERKTEKENINGEN

Visitekaartjeshouder tampondruk

Bedrukbaar 45mm
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WERKTEKENINGEN

Visitekaartjeshouder graveren 
(niet mogelijk bij luxe houders)

Graveerbaar 88mm
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